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Verzekeraars verklaren hiermee akkoord te gaan met de verzekering volgens onderstaande
gegevens:

verzekeringnemer Kampeer vereniging De Golfbreker

termijn van 01-03-2017 tot 01-03-2018
met stilzwijgende verlenging telkens voor 12 maanden, tenzij
opgezegd met inachtneming van de elders in deze polis bepaalde
opzegtermijn

Deze polis is een voortzetting van de polis geadministreerd onder polisnummer 3004627G0001,
welke per 01-03-2017 administratief is beëindigd.

Verzekeringsoverzicht:

onderdeelnummer 20125290200
soort verzekering transport/verblij f strandaccommodaties

verrekening

periode van 01-03-2017 tot 01-03-2018

bedrag EUR
poliskosten EÜR
assurantiebelasting EUR

totaal EUR

voorwaarden zie onderdelen

Rotterdam/ 4 juli 2017
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onderdeelnummer 20125290200
verzekeringnemer Kampeervereniging De Golfbreker

soort verzekering transport/verblijf strandaccoxnmodaties

verzekerd is per 01-03-2017

(mede)verzekerden Kampeervereniging De Golfbreker te Egmond aan Zee

001 EUR zaken op het strand
002 EUR zaken op het strand
001 EUR zaken in winterberging
002 EUR zaken in winterberging

risicoadres Strand Bad Noord, EGMOND AAN ZEE
Zaken op het strand
Aantal strandaccommodaties: strandhuis j es conform

aangehechte specificatie

risicoadres Nader te bepalen,
Zaken in winterberging

voorwaarden Algemene voorwaarden verzekering strandaccommodaties 2011.
Dekking All Risks volgens artikel 7.2
Algemene voorwaarden verzekering strandaccommodaties 2011.
Dekking uitgebreid volgens artikel 7.1

aanvullende voorwaarden Zaken onder sub 001 Dekking All Risks
Zaken onder sub 002 Dekking Uitgebreid
Overzicht verzekerden en dekking genoemd in
aangehechte specificatie

clausules - 211 Uitsluitingen
- 9188 Schaderegelingscourtage
- 9164 Sanctie en Handels embargo uitsluiting
- 9180 Tussentijdse opzegging bij verminderde solvabiliteit
- 9195 Terrorisme uitsluiting en NHT terrorisme dekking

SOLUTIONS...DEFINED,DESIGNED,ANDDELIVERED. ^?^P COMPANIES'
zie vervolgblad
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verzekeringnemer Kamp serveren i ging De Golfbreker

premie per dekking jaarpremie

001 zaken op het strand EUR

premiegrondslag

naverrekening
eigen risico EUR 250 per gebeurtenis
aanvullingen niet van toepassing

002 zaken op het strand EUR

premiegrondslag

naverrekening
eigen risico EUR 250 per gebeurtenis
aanvullingen niet van toepassing

001 zaken in winterberging EÜR

premi egrondsl ag

naverrekening
eigen risico EUR 500 per gebeurtenis
aanvullingen niet van toepassing

002 zaken in winterberging EUR

premiegrondslag

naverrekening
eigen risico EÜR 500 per gebeurtenis
aanvullingen niet van toepassing

totaal per 12 maand(en} EUR

SOLUTIONS...DEFINED, DESIGNED, AND DELIVERED. W COMPANIES
zie vervolgblad
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verrekening

periode van 01-03-2017 tot 01-03-2018

bedrag EÜR
poliskosten EUR
assurantiebelasting EUR

totaal EUR

ondertekenlij s t

Voor akkoordbevinding van al hetgeen in de polis d.d. 4 juli 2017 is omschreven.

100,0000 % R._Mees & Zoonen Assuradeuren B.V.

als gevolmachtigde van verzekeringsmaatschappij aandeel

REAAL Schadeverzekeringen N.V. 66,6700%
Amlin Insurance SE 33,3300%

100,0000%

SOLUTIONS...DEFINED, DESIGNED, AND DELIVERED. ^^P COMPANIES
zie vervolgblad
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Clausuleblad behorende bij polisnummer 2012529

Onderdeel transport/verblijf strandaccommodaties (20125290200 )

211 Uitsluitingen

Van deze verzekering is uitgesloten:

* Aansprakelijkheid voor schade aan derden;

* In afwijking van artikel 3 van de Algemene Voorwaarden geld, geldswaardige
papieren en audiovisuele apparatuur;

* In afwijking van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden schade door het
ontploffen van gasflessen, brandblussers en licht ontvlambare stoffen.

9188 Schaderegelingscourtage

Deze verzekering geschiedt inclusief de gebruikelijke schaderegelingcourtage
van l % welke door Marsh B.V. aan de verzekerden in rekening wordt gebracht.
Verzekeraars bieden derhalve dekking voor 101 % van de onder de verzekering
gedekte bedragen hetgeen in de premie is begrepen.

Deze regeling geldt tevens in het geval dat een bijdrage in avarij-grosse wordt
geheven en geschiedt zonodig boven de verzekerde som en ongeacht de hoogte van
de verzekerde- en/of verzekerbare waarde en/of de dragende waarde van de
verzekerde zaken.

9164 Sanctie en Handels embargo uitsluiting

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden
krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en
regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze
verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

9180 Tussentijdse opzegging bij verminderde solvabiliteit

De verzekeringnemer heeft het recht om het aandeel van een verzekeraar in deze
verzekering tussentijds met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen
indien deze verzekeraar insolvent wordt of anderszins niet meer aan zijn
verplichtingen blijkt te kunnen voldoen en/of deze verzekeraar door Standard &
Poor's een lagere rating dan BBB of een daarmede vergelijkbare lagere rating
van AM Best heeft gekregen. De verzekeringnemer heeft in dat geval recht op
restitutie van de premie over het niet verstreken deel van de
verzekeringstermijn voor het aandeel van de desbetreffende verzekeraar.

9195 Terrorisme uitsluiting en NHT terrorisme dekking

TERRORISME-UITSLÜITING
l Toepasselijkheid uitsluiting
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: er sprake is
van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van artikel
1:1 van de Wet op het financieel toezicht, en/of de verzekering is
ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals aangegeven op
het polisblad.

2 Uitsluiting

SOLUTIONS...DEFINED, DESIGNED, AND DELIVERED, ^^P COMPANIES
zie vervolgblad
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Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die
(direct of indirect) verband houdt met: terrorisme/ kwaadwillige besmetting of
preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.

3 Begripsomschrijvingen
3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van
de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen
van molest in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met
elkaar samenhangende aanslagen alB gevolg waarvan letsel en/of aantastin9 van
de gezondheid/ al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken
ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch
verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.2 Kwaadwillige besmetting
Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het
financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van
ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische,
biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen
veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten,waarbij aannemelijk is dat het (doen)
verspreiden al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

3.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om
het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting
af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.

NHT-TERRORISMEDEKKING
Het clausuleblad 'Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.' (hierna: NHT-dekking)is
van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn
bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Op verzoek verstrekt Marsh B.V. een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst
er^an kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd.

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over
deze samenvatting gaat het clausuleblad 'Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.' voor.

l. Omvang van de NHT-dekking.

Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen,
en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor
gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen danwel
handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met
'terrorismerisico'), geldt voor de in Nederland gelegen risico's (vastgesteld
op basis van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht) die zijn
ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse

SOLUTIONS...DEFINED, DESIGNED, AND DELIVERED. ^^V COMPANIES
zie vervolgbiad
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Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in
de leden 2 en 3.

2. Begripsomschrijvingen
2 . l Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of
een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwe z enli j ken.

2.2 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of
aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan
zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen
aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

2.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om
het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting
af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.

3. Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade
3 . l Beperkte schadevergoeding
De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol
Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende
aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft
meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd/ kan verzekerde hierop aanspraak
maken.

3.2 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de
inhoud daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de
NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen
euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk
Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer. Onder verzekerde

locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige
verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door
hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen
zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.

SOLUTIONS...DEFINED, DESIGNED, AND DELIVERED. ^^ COMPANI'ÉS
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